TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 28.01.2014
Tid:
Kl. 18.00
Innledende prosess for kommuneplanens samfunnsdel

SAKLISTE
Saksnr.

Tittel

1/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
12.12.2013.
2/14
NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01. JANUAR 2014
3/14
SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR BOWLING
TYNSET
4/14
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM FOR
TYNSET HØYRE FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2011–2015

TYNSET, den 17.01.2014
Bersvend Salbu (s)
ordfører

Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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Sak 1/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
12.12.2013.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 13/2127

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
1/14
Kommunestyret

Møtedato
28.01.2014

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 12.12.2013
Tid:
Kl. 09.00
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Mahdi Hassan Mouhoumed
Per Hermann Køhn Hansæl
Jostein Sivertsen
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Hanne Graneng
Grete Negård Johansen
Oskar Snarvold
Rønnaug Åkerman Sandmæl
Rune Storli
Ragnar Talsnes
Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Georg Aunøien
Arne Eggen
Kaja Haugseth
Margit Wang
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Varamedlemmer:
Caspar Schärer
Tina Ellingsson Røe
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Thomas Svee (ingen vara møtte)
Anne Lise Røstad Fossum
Terje Hylen
Merknad:

TYNSET, den 12.12.2013
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.
81/13

82/13

83/13
84/13

Tittel
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
KOMMUNESTYRET DEN 26.11.2013.
VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014 - 2017 OG
ÅRSBUDSJETT 2014
PLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2014
NYTT STYREMEDLEM – STIFTELSEN VOLLAN GÅRD
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81/13
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
26.11.2013.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.11.2013.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.11.2013.

82/13
VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014 - 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014
Formannskapets innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2014 - 2017 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2014 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 52 311 000. Serielån med nedbetaling over 27 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 3 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyr- og betalingssatser vedtas i henhold til ”prisliste” i virksomhetsplanen
side 134 – 145.
3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2014
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2014
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3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
4. Utredninger
4.1.1. Opprusting av Tronstua eller bygging av ny barnehage til erstatning for
Tronstua utredes nærmere og fremmes for kommunestyret i egen sak i løpet av
første halvår 2014.
4.1.2. Det fremmes egen sak om etablering av lokaler til brannvesenet i løpet av
første halvår 2014.
4.1.3. Det fremmes egen sak om hvordan voksenopplæring, spesialpedagogisk
undervisning og flyktningarbeid best kan organiseres i løpet av første kvartal
2014.
Behandling:

Endringsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:

Investeringsbudsjettet:
2014
TFF, kontor tas
-470
ut
Branngarasje
-3000
ned
Gatenavn
-1500
skilting, flytte ut
Torgplan,
restrukturere
prosjektet
Driftsbudsjettet:
Lavterskel rus inn
igjen. Dekkes
innenfor
virksomhetens
rammer

2014
300

2015

2016

2017

1500
-7000

2015
300

2016
300

2017
300

Føringer:
-Pkt 4 utredninger i formannskapets innstilling, 4.1.1. strykes. Det utredes videre som
opprinnelig vedtak en ny barnehage til erstatning for Tronstua, på egnet tomt i
sentrum.
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-Under pkt. 4 utredninger i formannskapets innstilling, 4.1.3., tillegges flg; Det må
videre foretas en gjennomgang av fordeling og bruk av statstilskudd for flyktninger.
Administrasjonen bes arbeide frem tiltak for å stimulere til økt bruk av
barnehagetilbudet for fremmedspråklige barn.
-Det vurderes hvordan det frivillige kan bidra sammen med kommunen til det beste for
kommunens innbyggere.

Endringsforslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen:
INVESTERINGSBUDSJETTET
1. Oppgr./utvide svømmehall
2. Ombygging kontor (TFF)
3. Basseng/garderober Litun( TFF)
4. Omb. Dagsenter til skjermet bolig (Bo og
beh.)
5. Stoler storstua kulturhuset
6. Torgplan

2014
0
0
700
0

2015
3000
0
0
0

2016
13000
470
0
0

2017
21000
0
0
990
500
0

1.
2.
3.
4.

Midler til videre prosjektering avventes til utredningen er klar. (3000 tas ut fra 2014)
Ombygging av kontor på Litun utsettes fra 2014 til 2016
Basseng/garderober Litun fremskyndes fra 2017 til 2014
Ombygging av dagsenter til skjermet bolig ved bo og behandling utsettes fra 2014 til
2017
5. Belyse behovet for nye stoler i kulturhusets storsal ved å sette inn et beløp i 2017
6. Opprustning av Tynset torg tas ut av planen.
7. Opprettholde vedtaket fra i fjor om å bygge ny barnehage for Tronstua på annen tomt.
Be administrasjonen utrede alternative plasseringer for Tronstua barnehage.
Finansieringen i planen står uendret.
DRIFTSBUDSJETTET
• Stillingen lavterskel rus videreføres i 2014. Finansieres innenfor egen ramme
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Endringsforslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Sandbakken:
Investeringsbudsjettet
2014

2015

2016

1 500

10 000

18 000

-500

-10 000

-18 000

Oppgradering og
utvidelse av svømmehall

0

3 000

3 000

Enøk-tiltak
Lån

0

1 500
- 1 500

300
-300

Barnehageutbygging
Utredning
Lån

Branngarasje
Avløpssannering
Bangmoen
Lån

2017

Se
verbalforslag 1
13 000

9 000
3 100
-3 100

Merknad

Utsettes ett år
Se
verbalforslag 2
Se
verbalforslag 3

2 300
- 2 300

Verbalforslag
1. Ny Tronstua barnehage. Opprinnelig vedtak fra juni 2012 opprettholdes.
2. Ytterligere enk-tiltak utsettes til sparepotensialet foreligger.
3. Alternative lsninger for branngarasje utredes og legges fram for kommunestyret i lpet
av 2014. Leieavtale forlenges med minst ett r.

4. De politiske målsettingene for Tynset kommune må revideres i løpet av første halvår
2014.
5. Utrede alternativ organisering av eiendomsdrift i løpet av 2014.

Endringsforslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Endringsforslag til Investeringsbudsjettet:
• Midlene, 19 millioner, til rehabilitering/påbygg av Tronstua barnehage tas ut av
investeringsbudsjettet i påvente av at det utredes økonomiske og bygningsmessige
løsninger som gir Tynset kommune en ny kommunal eller privat barnehage til
erstatning for Tronstua barnehage.
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• Midlene, 9 millioner, til bygging/rehabilitering av branngarasje tas ut av
investeringsbudsjettet i påvente av at kommunestyret vedtar en løsning, enten i form
av rehabilitering av eget kommunalt bygg, kjøp av nytt bygg, eller fortsatt leie av
eksisterende lokale. Det legges inn 500´ til dette forprosjektet.
Endringsforslag under punkt 4. utredninger:
Punkt 4.1.1 erstattes med:
Kommunestyret har vedtatt at Tronstua barnehage skal erstattes med en ny kommunal
barnehage. Kommunens økonomiske situasjon, høye investeringstakt og låneopptak tilsier at
dette ikke er økonomisk forsvarlig. Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og fortsatt
barnehagedrift på denne tomta er ikke ønskelig. Administrasjonen bør derfor søke å finne
andre økonomiske løsninger, som inkluderer eventuelle private barnehageutbyggere og
drivere. Bygging av ny barnehage til erstatning for Tronstua utredes nærmere og fremmes for
kommunestyret i egen sak i løpet av første halvår 2014.

Endringsforslag fra Venstre v/Caspar Schärer:
Punkt 4.1.1 i formannskapets innstilling endres til:
Opprustning av Tronstua eller bygging av ny privat eller kommunal barnehage til erstatning
for Tronstua …. (resten som innstillingen).
Virksomhetsplan 2014–2017
Beskrivelse av tiltakene i investeringsbudsjettet
Tekniske tjenester
Utbygging av infrastruktur Krullhaugen (s. 18):
Nest siste setning (Det som er forutsatt …) strykes.
Siste setning endres til:
Først når fase 1 i reguleringsplanen, t.o.m. tomt B6, er i ferd med å bli fylt opp med boliger,
bør neste etappe bygges.
Virksomhetsplan 2014–2017
650 Plan, byggesak og geodata
Endringstiltak (s. 123):
Punkt 19: Reduksjon uspesifisert
endres til: Forsøksordningen fornøyelseskjøring med snøskuter igangsettes ikke i 2014.

Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:

Tynset kommunestyre opphever tidligere vedtak om slukket veglys 15/5–15/8.

Endringsforslag fra Senterpartiet v/Rune Storli:

Virksomhetsplan side 18 og 19:
Side 18 – Avsnitt: «Utbygging infrastruktur Krullhaugen»
ordlyden fra «Utbygging av infrastruktur er generelt kostbar og en kan neppe satse på at alt
TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 8 av 22

Sak 1/14
skal bygges ut samlet. I denne vurderingen må en også ta hensyn til etterspørselen. En mener
derfor det er riktig å bygge ut infrastruktur i 2 etapper. Det som er forutsatt her er adkomsten
inn i området fra Grøtlivegen», strykes.
Endres til:
Områdene i fase 1- utbygges fra BK1/B1 til og med B6. Dvs. nedre del mellom
Grøtlivegen og Hauganvegen. Dette vil gi en helhetlig og kostnadseffektiv utbygging.
Side 19 – Avsnitt: «Vann, avløp, renovasjon»
Vann/avløp gjelder Krullhaugen. Hele punktet under hovedteksten strykes.
Endres til:
Det som er lagt inn her, er vann og avløp fra eksisterende ledningsnett. Det er
tilstrekkelig til å nå tomtene B5 og B6 v/kraftlinja. Vurder samme tilknytning til kum i
VA-nett Hauganvegen.
Møtet ble hevet for gruppemøter.
SV trakk forslaget sitt.
SP trakk forslaget sitt.
AP trakk forslaget sitt.
H trakk forslaget sitt.
V trakk de to første avsnittene i forslaget sitt.

Berit Nordseth Moen, H, la frem omforent endringsforslag fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Tynsetlista Frie
Velgere:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:
Endringsforslag til Investeringsbudsjettet:
• Midlene, 19 millioner, til rehabilitering/påbygg av Tronstua barnehage tas ut av
investeringsbudsjettet i påvente av at det utredes økonomiske og bygningsmessige
løsninger som gir Tynset kommune en ny kommunal eller privat barnehage til
erstatning for Tronstua barnehage.
• Midlene, 9 millioner, til bygging/rehabilitering av branngarasje tas ut av
investeringsbudsjettet i påvente av at kommunestyret vedtar en løsning, enten i form
av rehabilitering av eget kommunalt bygg, kjøp av nytt bygg, eller fortsatt leie av
eksisterende lokale. Det legges inn 500´ til dette forprosjektet.

Punkt 4.1.1 i formannskapets innstilling endres til:
Opprustning av Tronstua eller bygging av ny privat eller kommunal barnehage til erstatning
for Tronstua …. (resten som innstillingen).
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Virksomhetsplan 2014–2017
Beskrivelse av tiltakene i investeringsbudsjettet
Tekniske tjenester
Utbygging av infrastruktur Krullhaugen (s. 18):
Nest siste setning (Det som er forutsatt …) strykes.
Siste setning endres til:
Først når fase 1 i reguleringsplanen, t.o.m. tomt B6, er i ferd med å bli fylt opp med boliger,
bør neste etappe bygges.

Ordfører Bersvend Salbu, SV, la frem omforent endringsforslag fra
Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:
Investeringsbudsjettet:
2014
-3 000
Svømmehall
-9 000
Branngarasje
Torgplan
-1 000
Enøk
+3 100
Bangmoen,
avløpssanering
flyttes frem
-470
TFF, om-bygging
kontor
Bo- og
-990
behandling,
ombygging
dagsenter
TFF Litun
basseng/garderober
Kulturhuset,
Storsalen, nye
stoler

Driftsbudsjettet:
Lavterskel rus inn
igjen. Dekkes
innenfor
virksomhetens
rammer

2014
300

TYNSET KOMMUNE

2015

2016

+6 000

2017
-7 000

+700
+ 2 300
+470
+990

-400

700

500

2015
300

Møteinnkalling: Kommunestyret

2016
300

2017
300
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Føringer:
-Pkt 4 utredninger i formannskapets innstilling, 4.1.1. strykes. Det utredes videre som
opprinnelig vedtak en ny barnehage til erstatning for Tronstua, på egnet tomt i
sentrum.
-Under pkt. 4 utredninger i formannskapets innstilling, 4.1.3., tillegges flg; Det må
videre foretas en gjennomgang av fordeling og bruk av statstilskudd for flyktninger.
Administrasjonen bes arbeide frem tiltak for å stimulere til økt bruk av
barnehagetilbudet for fremmedspråklige barn.
-Det vurderes hvordan det frivillige kan bidra sammen med kommunen til det beste for
kommunens innbyggere.
-De politiske målsettingene for Tynset kommune revideres i forbindelse med
kommuneplanens samfunnsdel i løpet av første halvår 2014.
-Utrede en strategi for kommunal eiendom i Tynset kommune i løpet av 2014.

Votering:

Det omforente endringsforslaget fra H, FrP, V, KrF og TFV falt med 6 mot 20 stemmer.
Endringsforslaget fra Venstre v/Caspar Schärer falt med 3 mot 23 stemmer.
Forslaget fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen vedtatt med 16 mot 10 stemmer.
Endringsforslaget fra Senterpartiet v/Rune Storli enstemmig vedtatt (26–0).
Det omforente endringsforslaget fra SV, SP og AP vedtatt med 20 stemmer, mot 6 stemmer
for formannskapets innstilling.

Vedtak:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2014 - 2017 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2014 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
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2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 52 311 000. Serielån med nedbetaling over 27 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 3 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyr- og betalingssatser vedtas i henhold til ”prisliste” i virksomhetsplanen
side 134 – 145.
3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2014
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2014
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
4. Utredninger
4.1.1. Opprusting av Tronstua eller bygging av ny barnehage til erstatning for
Tronstua utredes nærmere og fremmes for kommunestyret i egen sak i løpet av
første halvår 2014.
4.1.2. Det fremmes egen sak om etablering av lokaler til brannvesenet i løpet av
første halvår 2014.
4.1.3. Det fremmes egen sak om hvordan voksenopplæring, spesialpedagogisk
undervisning og flyktningarbeid best kan organiseres i løpet av første kvartal
2014.

Følgende endringer tas inn:
Investeringsbudsjettet:
2014
-3 000
Svømmehall
-9 000
Branngarasje
Torgplan
-1 000
Enøk
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2015
+6 000
+700
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2016

2017
-7 000
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+3 100
Bangmoen,
avløpssanering
flyttes frem
-470
TFF, om-bygging
kontor
Bo- og
-990
behandling,
ombygging
dagsenter
TFF Litun
basseng/garderober
Kulturhuset,
Storsalen, nye
stoler

Driftsbudsjettet:
Lavterskel rus inn
igjen. Dekkes
innenfor
virksomhetens
rammer

2014
300

+ 2 300
+470
+990
-400

700

500

2015
300

2016
300

2017
300

Føringer:
-Pkt 4 utredninger i formannskapets innstilling, 4.1.1. strykes. Det utredes videre som
opprinnelig vedtak en ny barnehage til erstatning for Tronstua, på egnet tomt i
sentrum.
-Under pkt. 4 utredninger i formannskapets innstilling, 4.1.3., tillegges flg; Det må
videre foretas en gjennomgang av fordeling og bruk av statstilskudd for flyktninger.
Administrasjonen bes arbeide frem tiltak for å stimulere til økt bruk av
barnehagetilbudet for fremmedspråklige barn.
-Det vurderes hvordan det frivillige kan bidra sammen med kommunen til det beste for
kommunens innbyggere.
De politiske målsettingene for Tynset kommune revideres i forbindelse med
kommuneplanens samfunnsdel i løpet av første halvår 2014.
-Utrede en strategi for kommunal eiendom i Tynset kommune i løpet av 2014.
Tynset kommunestyre opphever tidligere vedtak om slukket veglys 15/5–15/8.
Virksomhetsplan side 18 og 19:
Side 18 – Avsnitt: «Utbygging infrastruktur Krullhaugen»
ordlyden fra «Utbygging av infrastruktur er generelt kostbar og en kan neppe satse på at alt
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skal bygges ut samlet. I denne vurderingen må en også ta hensyn til etterspørselen. En mener
derfor det er riktig å bygge ut infrastruktur i 2 etapper. Det som er forutsatt her er adkomsten
inn i området fra Grøtlivegen», strykes.
Endres til:
Områdene i fase 1- utbygges fra BK1/B1 til og med B6. Dvs. nedre del mellom
Grøtlivegen og Hauganvegen. Dette vil gi en helhetlig og kostnadseffektiv utbygging.
Side 19 – Avsnitt: «Vann, avløp, renovasjon»
Vann/avløp gjelder Krullhaugen. Hele punktet under hovedteksten strykes.
Endres til:
Det som er lagt inn her, er vann og avløp fra eksisterende ledningsnett. Det er
tilstrekkelig til å nå tomtene B5 og B6 v/kraftlinja. Vurder samme tilknytning til kum i
VA-nett Hauganvegen.

83/13
PLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2014
Rådmannens innstilling:
Revidert plan for fysisk aktivitet 2014 vedtas.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (26–0).
Vedtak:
Revidert plan for fysisk aktivitet 2014 vedtas.

84/13
NYTT STYREMEDLEM – STIFTELSEN VOLLAN GÅRD
Valgnemndas innstilling:
Nytt styremedlem og varamedlem til stiftelsen Vollan gård for resten av valgperioden
2011–2015:
Medlem:
Varamedlem:
Liv Elisabeth Ryen Svergja
Caspar Schärer
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt (26–0).
Vedtak:
Nytt styremedlem og varamedlem til stiftelsen Vollan gård for resten av valgperioden
2011–2015:
Medlem:
Varamedlem:
Liv Elisabeth Ryen Svergja
Caspar Schärer
TYNSET KOMMUNE
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Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 12.12.2013.
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NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01. JANUAR 2014
Arkiv: 570
Arkivsaksnr.: 13/2170

Saksbehandler:
Siv Nytrøen Reiten

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
2/14
Kommunestyret

Møtedato
28.01.2014

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
I brev fra KLP, datert 31.10.2013, er Tynset kommune gjort oppmerksom på at nåværende
pensjonsordning for folkevalgte opphører fra og med 1. januar 2014. Folkevalgte i kommuner
og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Denne har tilsvart
kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder
folkevalgte. I og med at denne pensjonsordningen opphører, jfr endring i forskrift om
pensjonsordninger, må det velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte. Valg av
pensjonsordning må være foretatt senest innen utgangen av mars 2014.
I dagens ordning for folkevalgte er opptjeningstiden på 16 år og pensjonsalderen er 65 år
(særaldersgrense). Pensjonsnivået er på 66 % av sluttlønn. Den samordnes med folketrygden
og annen offentlig tjenestepensjon. Ingen fleksibel uttak og ingen AFP-ordning. Ellers er den
veldig lik dagens fellesordning for de ansatte vedrørende uførhet og etterlattepensjon.
Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære
pensjonsordningen for kommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med
noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en
særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.
Dette medfører at det er to alternativer å velge mellom for pensjonsløsning for folkevalgte:
Alternativ 1: Offentlig tjenestepensjon, ordinær tjenestepensjon for de ansatte, m/tillegg til
vedtektene:
Ansatte i kommunen er i dag innmeldt i KLP eller i SPK (for undervisningspersonell). I denne
sammenheng er det KLP sin fellesordning som er alternativet.
I dette alternativet vil de folkevalgte få tilsvarende pensjonsrettigheter som alle ansatte. Det
vil være noen særskilte bestemmelser:
• 66 % ved 30 års opptjeningstid.
• Nedre grense for medlemskap er på 1/3 av godtgjørelse i 1/1 stilling.
• Pensjonsgrunnlaget er samlede, faste godtgjørelser.
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• Aldersgrense 70 år.
• AFP fra 65 år, AFP fra 62 år kan avtales.
• Pensjon opptjent i den tidligere folkevalgtordningen og pensjon opptjent i.h.t. nye
regler fra 1. januar 2014 samordnes i.h.t. samordningslovens § 7.
Alternativ 2: Pensjonsordning for folkevalgte.
I følge orientering fra KLP er de viktigste punktene i ny særskilt pensjonsordning for
folkevalgte følgende:
• Det siktes mot 66 % alderspensjon fra 65 år etter 41 års opptjeningstid.
• Nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling.
• Pensjonsopptjeningen til alderspensjon utgjør 6,03 % av opptjeningsgrunnlaget opp til
7,1 grunnbeløp og i tillegg 24,13 % av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12
grunnbeløp.
• Krav om minst ett års medlemskap for rett til alderspensjon.
• Alderspensjonen kan tas ut fra og med fylte 62 år, senest ved fylte 75 år.
• Det må tas ut hel pensjon, og gis ikke mulighet for gradert alderspensjon.
• Alderspensjonen skal levealderjusteres. Det legges til grunn at totalsummen man får i
pensjon blir den samme, uavhengig av om man pensjonerer seg når man er 62 år eller
75 år.
• Pensjonen fastsettes på grunnlag av pensjonsbeholdningen på uttakstidspunktet.
• Eventuell opptjening av pensjon etter pensjonsuttak gir grunnlag for ny alderspensjon.
Denne fastsettes årlig.
• Rett til uføreytelser etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonistordningen for
ansatte. Ved opptjeningstid forut for 1. januar 2014 blir denne medlemstiden omregnet
til 30-deler ved at tiden deles på 16 og ganges med 30.
• Rett til ektefellepensjon og barnepensjon etter tilsvarende regler som i den ordinære
pensjonsordningen for ansatte. Medlemstiden omregnes på samme måte som for
uføreytelser.
• Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten frem til uttak av
alderspensjon.
• Pensjonene reguleres på samme måte som i folketrygden.
Saksvurdering
Tynset kommune bør ha en tjenestepensjonsordning for folkevalgte som ikke skiller ut i
verken positiv eller negativ retning, sett i forhold til de ansattes tjenestepensjon.
Ansatte i Tynset kommune har mulighet til å ta ut AFP ved 62 år (når de fyller vilkårene).
Aldersgrensen er for de fleste 70 år og noen yrkesgrupper har særaldersgrense 65 år.
Opptjeningstiden er 30 år, og en alderspensjon på 66 % av sluttlønn.
Det vil være noen forskjeller i forhold til AFP og innmeldingsregler (minst 1/3 godtgjørelse
for full stilling), samt opptjeningstid. Viser til punktene under alternativ 2.
Vilkår ved uføre-/etterlattepensjon vil være like i begge ordningene.
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KLP opplyser at det gjenstår å se om det blir etablert en særskilt pensjonsordning for
folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner etter mønster av stortingspensjonsordningen. Det
er betinget av at relativt mange kommuner/fylkeskommuner ønsker å tilslutte seg en slik
ordning. Det er usikkert når dette blir avklart.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune melder folkevalgte inn i ordinær pensjonsordning for
kommuner/fylkeskommuner m/særskilte vedtekter.
Administrasjonen får fullmakt til å gjøre endringer i reglement for godtgjøring for folkevalgte.
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SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR BOWLING TYNSET
Arkiv: U63
Arkivsaksnr.: 13/2215

Saksbehandler:
Barbro Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
3/14
Kommunestyret

Møtedato
28.01.2014

Vedlegg
SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR BOWLING TYNSET,
datert 10.12.2013.
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Stasjon Pub, v/Lindita Salihu, Kongsveien 1 2500 TYNSET
Østlandske Kontrolltjenester.
Lensmannen i Tynset.
Leder NAV
Saksopplysninger
Stasjon Pub, v/Lindita Salihu, søker om serveringsbevilling og skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin) i lokaler i Meierigata 6. Lokalets utleier er
Motordepotet, v/Odd Lund Vang. Som styrer for skjenkebevillingen søkes Valon Salihu
godkjent, med Arben Menxhiqi, f. 01.07.1980, som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått
kunnskapsprøven om alkoholloven. Som daglig leder for serveringsbevillingen søkes Valon
Salihu, godkjent. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøven for serveringsbevilling
(etablererprøven).
Stedet vil bli drevet som en bowlinghall med servering av mat og drikke. Det søkes om
skjenketid mandag-torsdag og søndag fra kl. 13.00 – 23.00, fredag og lørdag fra kl. 13.00 –
01.00. Skjenkeareal i bowlinghallen og på avgrenset terrasse utenfor hallen, som vedlagte
tegning viser. Da lokalet enda ikke er ferdig, gjelder serveringsbevillingen fra når nødvendige
godkjenninger er i orden.
Søknaden er oversendt lensmannen og leder for NAV for uttalelse. Verken lensmannen eller
leder for NAV har bemerkninger til søknaden.
Saksvurdering
Ved søknader om bevilling skal det foretas en restriktiv skjønnsutøvelse av alkohollovens § 17 m.h.t. antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
I henhold til gjeldende alkoholpolitisk handlingsplan for Tynset kommune settes det ikke noe
tak for antall bevillinger som gis. Tilbakemeldingene fra lensmann og leder NAV gir ingen
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indikasjoner på at et nytt skjenkested vil ha konsekvenser for gjeldende alkohollovgivning.
Kommunen må likevel som kontrollerende myndighet følge denne utviklingen og vurdere
forholdet mellom antall skjenkesteder og eventuelle uønskede hendelser som en følge av
dette.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurderes som ikke relevant i saken
Rådmannens innstilling:
Stasjon Pub, v/Lindita Salihu, gis skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 i lokaler i
Meiergata 6 inkl. uteterrasse, som vist på tegning. Skjenketid mandag til torsdag og søndag kl.
13.00-23.00, fredag og lørdag kl. 13.00 – 01.00. Styrer for bevillingen er Valon Salihu, med
Arben Menxhiqi, som stedfortreder.
Bevillingen gjelder for inneværende bevillingsperiode, fram til 31.03.2016.
Serveringsbevilling gis under forutsetning av at nødvendige godkjenninger av lokalet er i
orden. Valon Salihu godkjennes som daglig leder.
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SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM FOR
TYNSET HØYRE FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2011–2015
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 13/1663

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
67/13
Kommunestyret
4/14
Kommunestyret

Møtedato
01.10.2013
28.01.2014

Vedlegg
Søknad om fritak fra verv som kommunestyremedlem for resten av valgperioden, datert
07.01.2014 u.off. (Ofl. § 13).
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD PERMISJON FRA VERV SOM FOLKEVALGT FOR TYNSET HØYRE,
datert 04.09.2013 u.off. (Ofl. § 13)
2. LEGEERKLÆRING, datert 09.09.2013 u.off. (Ofl. § 13)
3. SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM FOR
HØYRE UT ÅRET 2013, datert 04.10.2013
4. SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNESTYREVERV, datert 07.01.2014 u.off. (Ofl. §
13)
Melding om vedtak sendes til
Arne O. Ellingsson, Christianes vei 3, 2500 TYNSET
Gruppeleder i Høyre Berit Nordseth Moen, 2510 TYLLDALEN
Thomas Svee, Mellemveien 7, 2500 TYNSET
Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Arne O. Ellingsson søker i brev, datert 07.01.2014, om fritak fra verv som
kommunestyremedlem for Tynset Høyre for resten av valgperioden 2011–2015. Han viser til
tidligere permisjonssøknad med medisinsk begrunnelse. Permisjon ble innvilget ut 2013 i
møte i kommunestyret 01.10.2013.
Etter kommunelovens § 15, pkt. 2, kan kommunestyret etter søknad frita, for kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet kan skjøtte sine
plikter i vervet.
Ved et eventuelt fritak vil Thomas Svee gå inn som fast medlem av kommunestyret for Høyre
for resten av valgperioden. Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng rykker opp til 1. varamedlem til
kommunestyret for Høyre.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
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Rådmannens innstilling:
Arne O. Ellingsson innvilges fritak fra verv som kommunestyremedlem for resten av
valgperioden 2011–2015.
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